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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

4. számú nyílt ülés 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 22-én 
     megtartott nyilvános üléséről 
 
N a p i r e n d:  

 
1./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016.  

évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, valamint a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016.    
évi tevékenységéről szóló beszámolója            22/2017.(III.22.) határozat 

       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
       Meghívott: Angyal Tibor tű. alezredes kirendeltség vezető 
 
2./ Javaslat a szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelet  
     felülvizsgálatára                   3/2017.(III.23.) rendelet 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
3./ Varga Balázs kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester            23/2017.(III.22.) határozat 
 
4./ Fogorvosi ügyelet biztosítása             24/2017.(III.22.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
5./ Ravatalozó megsüllyedt alapteste alatti altalaj szilárdítására, az alaptest stabilizálására és az elrepedt  
     falszerkezet megerősítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása         25/2017.(III.22.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
6./ Vízkárelhárítási terv elkészítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása        26/2017.(III.22.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
7./ Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme           27/2017.(III.22.) határozat 
       Előterjesztő: Nagy Attiláné polgármester 
 
8./ Egyebek 

a.) Orvosi ügyeleti gépjármű javítási költség                                  28/2017.(III.22.) határozat 
b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat benyújtása 
               29/2017.(III.22.) határozat 
c.) Testvértelepülési programok és együttműködések pályázat benyújtására 
               30/2017.(III.22.) határozat 
d.) I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 
helyreállítására pályázat benyújtása           31/2017.(III.22.) határozat 
e.) Kisbágyon, Táncsics út 2. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 
törlése                         32/2017.(III.22.) határozat 
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Kisbágyon Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4. számú nyílt ülés 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
Készült:  Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 22-én    
                megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
Testületi ülés helye: Községháza 
                                  Kisbágyon, Szabadság út 21. 
 
Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Jancsó Mónika Ildikó, Mérészné Holecz Mária, 
Pogány Károly önkormányzati képviselők 
 
Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző 
 
Nagy Attiláné polgármester megállapítja, hogy az 5 fős testületből 4 fő jelen van, az ülés 
határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. 
 
A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, így az ülés 
napirendje a következő: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi  
     Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, valamint a Pásztói 
     Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
2./ Javaslat a szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelet  
     felülvizsgálatára 
3./ Varga Balázs kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására 
4./ Fogorvosi ügyelet biztosítása 
5./ Ravatalozó megsüllyedt alapteste alatti altalaj szilárdítására, az alaptest stabilizálására és  
     az elrepedt falszerkezet megerősítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása 
6./ Vízkárelhárítási terv elkészítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása 
7./ Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme 
8./ Egyebek 

a.) Orvosi ügyeleti gépjármű javítási költség                 
b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat benyújtása 
c.) Testvértelepülési programok és együttműködések pályázat benyújtására 
d.) I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 
helyreállítására pályázat benyújtása   
e.) Kisbágyon, Táncsics út 2. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 
tilalom törlése  
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I. NAPIREND: 
 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, valamint a Pásztói 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megküldte 
részünkre írásban a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóját és a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját. Kibővült a munkakörük a kémények vizsgálatával, amiről írnak is a 
beszámolóban, hogy elég sok gond van. 
 
Mérészné Holecz Mária képviselő: Tavalyi évben volt szó a Héhalmi Önkéntes 
Tűzoltóegyesület alakulásáról, ez hol tart azóta? 
 
Nagy Attiláné polgármester: Megalakult Héhalomban az Egyesület, már több tűzesetnél 
voltak jelen, megnyugtató, hogy itt vannak a közelünkben. 
 
A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a beszámolók elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 
22/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, továbbá a Pásztói Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadja. 

 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
II. NAPIREND: 
 
Javaslat a szociális ellátások térítési díjáról szóló 4/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 
(rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A szociális ellátások térítési díját minden évben ebben az 
időszakban állapítjuk meg. Kisbágyon esetében nem változik, marad a 345.-Ft térítési díj. 
Jelenleg 17 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a rendelet-tervezetet. 
 
A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét: 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátások térítési díjáról 
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
III. NAPIREND: 
 

Varga Balázs kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására 
(előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Varga Balázs kérelmet nyújtott be a Kisbágyon, Táncsics út 1 
hrsz-ú ingatlan vételére. Vagyonrendeletünk úgy rendelkezik, hogy értékbecslés nélkül nem 
értékesíthetünk semmit, Megtörtént az értékbecslés, mivel eddig az ingatlanig már nincs 
kiépítve a közmű, így az értékbecslő 860.000.-Ft értéket állapított meg. 
 
A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat és az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbágyon, Táncsics út 1. 
hrsz. alatti kivett beépítetlen területként nyilvántartott ingatlant az értékbecslés alapján 
megadott áron 860.000 Ft összegért értékesíti Varga Balázs (sz: 1979.07.17. an: Geiger 
Mária) részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
 
IV.  NAPIREND: 
 

Fogorvosi ügyelet biztosítása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Valamely fogorvosi ügyeleti ellátáshoz csatlakozni szükséges, 
mivel az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata. Jelenleg még folynak a tárgyalások 
Salgótarjánnal és Gyöngyös Város Önkormányzatával. 
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dr. Tóth Gabriella jegyző: Telefonon próbáltunk többször érdeklődni, hogy Salgótarján és 
Gyöngyös milyen összegű hozzájárulást kér, de még ezidáig nem kaptunk érdemi választ. A 
javaslat az lenne, hogy írásban keressük meg Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak 
Társulását és Gyöngyös Város Önkormányzatát. Mindenképpen együtt kellene döntést hozni a 
fogorvosi szolgálathoz tartozó önkormányzatoknak, mivel Gyöngyös azt kérné, hogy azok a 
települések aki csatlakoznak, a fogorvosukat is biztosítsák az ügyeleti ellátáshoz, amikor rájuk 
kerül a sor ők is ügyeljenek, másrészt Gyöngyös Önkormányzat nem kér hozzájárulást, hanem, 
ha valamilyen eszközvásárlás történik, annak összegét szétosztják a települések között. 
 
A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslat és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

24/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az egészségügyi ellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §  (1) bekezdés c) pontjának biztosítása céljából – 
kezdeményezi a település fogorvosi ügyelethez történő csatlakozását. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatellátás biztosítása érdekében 
keresse meg Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulását és/vagy Gyöngyös 
Város Önkormányzatát és terjessze elő a feladatellátási-szerződés tervezeteket. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
V. NAPIREND: 
 
Ravatalozó megsüllyedt alapteste alatti altalaj szilárdítására, az alaptest stabilizálására és 

az elrepedt falszerkezet megerősítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása 
(árajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Ravatalozóval kapcsolatban most két dolgot kell 
megoldanunk, a talajszilárdítást és a víz odavezetését. A víz ravatalozóhoz történő kiépítésével 
kapcsolatban már a tervezővel tárgyaltunk, elkészíti a rajzot, megkéri a szakhatósági engedélyt 
és benyújtja a kérelmet a Vízműhöz. A tervezőnek egy olyan javaslata van a ravatalozóval 
kapcsolatban, hogy a koporsóhűtőt tegyük ki és akkor meg fogjuk látni, hogy az alapot milyen 
módon lehetne megszilárdítani.  
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: A megküldött ajánlatkérésre a Csillagtér Építőipari Kft. adott 
összesen 592.000.-Ft+áfa árajánlatot, ennél drágább a BOMA-BETON Kft. ajánlata, mely 
660.000.-Ft+áfa, illetőleg a GEO+BAU Kft. ajánlata, mely 704.000.-Ft+áfa. Javasoljuk a 
legolcsóbb ajánlat elfogadását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását.  
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

25/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ravatalozó megsüllyedt 
alapteste alatti altalaj szilárdítására, az alaptest stabilizálására és az elrepedt falszerkezet 
megerősítésére érkezett árajánlatok érkezett árajánlatok közül a Csillagtér Építőipari 
Kft. (1011 Budapest, Bem rkp. 15.) ajánlatát fogadja el 592.000.-Ft+ÁFA áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 

VI. NAPIREND: 
 

Vízkárelhárítási terv elkészítésére érkezett árajánlatok megtárgyalása 
(ajánlatok a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: Az idei évben el kell készítenünk a vízkárelhárítási tervet. 
Kértem árajánlatot három helyről, két ajánlat érkezett a vízkárelhárítási terv elkészítésre, a 
Márkus és Társai Kft. ajánlata 600.000.-Ft+áfa, a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. ajánlata pedig 
250.000.Ft+áfa. A harmadik cég nem adott ajánlatot. Javaslom a kedvezőbb ajánlat 
elfogadását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
26/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbágyon település 
vízkárelhárítási terv elkészítésére a Vízgyűjtő Tervezőiroda Kft. (3100 Salgótarján, 
Berzsenyi D. út 21.) ajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 
VII. NAPIREND:  
 

Római Katolikus Plébánia támogatási kérelme 
(kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Nagy Attiláné polgármester: A Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmet nyújtott be. A 
támogatási összeget 50.000-Ft-ban javaslom megállapítani. 
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A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
27/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére 50.000.-Ft támogatást biztosít a Kisbágyoni 
Római Katolikus Plébánia részére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
a.) Orvosi ügyeleti gépjármű javítási költség 
 
Nagy Attiláné polgármester: Gépjármű javítási költség keletkezett, összesen kb. 250.000.-Ft, 
lakosságarányos felosztás alapján Kisbágyon településre 12.066.-Ft költség jut, javaslom a 
hozzájárulás megállapítását. 
Az orvosi ügyeletet ellátó Juhász Attila tájékoztatta az ügyelethez tartozó települések 
polgármestereit, hogy sajnos az ügyeleti ellátásban orvoshiány van. Annyit kér, természetesen 
a szakhatóságokkal, tisztiorvosi szolgálattal leegyeztetetten, hogy a két ügyeletben egy 
mentőtiszt vállalhasson ügyeleti ellátást. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

28/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a héhalmi orvosi ügyelethez 
tartozó önkormányzatok háziorvosi ügyeleti feladatainak ellátását szolgáló Suzuki Ignis 
típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsi felújításának költségeihez – az 
önkormányzatok által vállalt 257.451 Ft összeghez – az ügyeleti körzethez tartozó 
önkormányzatként lakosságarányosan 12.066 Ft összeggel hozzájárul. 
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a hozzájárulás összegének Héhalom 
Község Önkormányzata 55400022-16912766 számú fizetési számlájára történő 
átutalására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat benyújtása 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Idei évben is szeretnénk a Belügyminisztérium általi kiírásra a 
pályázat benyújtását, eddig sajnos sikertelen volt.  
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A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
   

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatot benyújtja c) 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra a Kisbágyon Belterület 76. és 230. 
helyrajzi számú járdák felújítására 4.817.819 Ft összegben, amelyhez a szükséges saját 
forrás, 722.673 Ft  rendelkezésre áll és azt az önkormányzat biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2017. május 2. 
Felelős: Nagy Attiláné polgármester 

 
c.) Testvértelepülési programok és együttműködések pályázat benyújtására 
(előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Attiláné polgármester: Ez a pályázat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett 
„Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázata, melyre tavalyi évben is adott be 
pályázatot az önkormányzat, akkor a szlovákiai Csallókürttel, most pedig az ukrán Nagybakta 
településsel. Nagybakta település már elküldte részünkre az aláírt szándéknyilatkozatot. 
Javaslom a pályázat benyújtását. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

30/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett „Testvértelepülési programok és 
együttműködések” pályázatra az ukrán Nagybakta (90952 Nagybakta, Szabadság 
sugárút 10a, Kárpátalja, Ukrajna) településsel testvértelepülési kapcsolat kiépítésére. 
A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőn belül 
történő benyújtására. 
 

            Határidő: azonnal 
            Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
 
d.) I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 
helyreállítására pályázat benyújtása 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 



 9 

Nagy Attiláné polgármester: Megjelent egy I. világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázat, javaslom, hogy az 
emlékmű felújítására nyújtsuk be a pályázatot.  
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
31/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 

 
Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTTKK-CP-02 jelű az első 
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 
helyreállítására kiírt pályázatot benyújtja a kisbágyoni I. világháború emlékét őrző 
emlékmű felújítására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz 
szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
 
e.) Kisbágon, Táncsics út 2. hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési 
tilalom törlése 
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
dr. Tóth Gabriella jegyző: Kollár János és Kollárné Fehér Annamária megvásárolták 2005-
ben ezt a Táncsics úti telket. Akkor az önkormányzat az adás-vételi szerződést úgy kötötte, 
hogy 4 évre az adás-vételi szerződés 3. pontjában beépítési kötelezettséget írt elő számukra. 
Tehát a 2005. évben vásárolt ingatlant 2009. május 5-ig kellett volna beépíteniük. A beépítést 
ők meg is kezdték, azonban anyagi okok miatt nem tudják befejezni. Most szeretnék az 
ingatlant értékesíteni Varga Balázs részére, aki a szomszédos telket is megvásárolja az 
önkormányzattól. Javaslom a fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez járuljon 
hozzá az önkormányzat. 
 
A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozat 
 

Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kollár János és Kollárné 
Fehér Annamária Andrea kérelmét – amely a Kisbágyon 2. hrsz-ú, 2482 m2 területű 
kivett beépítetlen terület ingatlanon, az Önkormányzat javára fennálló, a beépítés 
biztosítására alapított elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányul – megismerte, 
megtárgyalta. 
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Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti hogy, mivel a 
Földhivatal a bejegyzés foganatosításakor egyben a határozott időre szóló elidegenítési 
és terhelési tilalmat dátumszerűen is megjelölte, nevezetesen III. 5. sorszám alatt 
rögzítette azt, hogy a beépítési kötelezettség 2009 05. 05. napjáig tart és a jelenlegi 
földhivatali bejegyzésben III.6. szereplő elidegenítési és terhelési tilalom fenntartása a 
határozott idő leteltével okafogyottá vált, így Kollár János és Kollárné Fehér 
Annamária Andrea által kérelmezett, nevezett ingatlanon fennálló elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez az önkormányzat hozzájárulását adja. 
Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Nagy Attiláné polgármester 
 
Bejelentések: 
 
Nagy Attiláné polgármester: A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás március 2-től elindult, 4 
főt sikerült alkalmazni. 
- Megnyílt egy pályázati forrás közkonyhák felújítására, a kisbágyoni tálalókonyha felújítására 
nyújtanánk be pályázatot, előkészületeket elkezdjük és a döntést a későbbiekben hozunk. 
- Megkeresték az önkormányzatot, hogy vegyünk részt a budapesti Böllérfesztiválon. Úgy 
tudom Kisbágyon településről vesz részt csapat a rendezvényen, de az önkormányzat nem 
kíván részt venni. 
- Április 22-én kerül megrendezésre Héhalomban is a Böllérfesztivál, javaslom az 
önkormányzat részvételét. 
- A temetőben nagyon sok a szemét, gaz, sajnos a közmunkásokkal nem tudunk rendet tenni, 
javaslom, hogy egy szombati napra szervezzünk temető takarításra társadalmi munkát. 
 
Pogány Károly képviselő: Nemrégiben volt polgárőr elnöki értekezlet, elhangzott, hogy 
állítólag lesz ismét gépkocsira pályázat. Szeretnénk a Polgárőrség részére egy gépkocsit, 
szeretném kérni ebben a testület támogatását. 
 
 
A képviselők részéről bejelentés, észrevétel nem volt, Nagy Attiláné polgármester a testületi 
ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
                 Nagy Attiláné                                      dr. Tóth Gabriella 
                  polgármester                                                                jegyző 


